
 

www.laxgranskarna.se 
kontakt@laxgranskarna.se 

 

25 Juli 2021 

Fortfarande	saknas	flera	viktiga	aktörer	i	
laxsatsningen	
I	Bohusläningen	den	21	juli	kunde	man	läsa	om	en	workshop	i	slutet	av	juni	då	politiker	i	
Sotenäs	träffade	Quality	Salmons	partners.	

Först måste jag konstatera angående den stora planerade laxsatsningen i Sotenäs, att många 

personer vill mycket. Många är entusiastiska och önskar mycket. I grunden delar vi synen att 

försöka se möjligheter före problem. Jag vill dock försöka förhålla mig till fakta och sak i en sådan 

här omvälvande samhällsförändring. 

Vid dörren till mötet den 29 juni samlas all möjlig inspelningsutrustning från besökarna in; 

telefoner, datorer och paddor. Foto- och bildupptagningsförbud råder under mötet. När det gäller 

Quality Salmon och Lighthouse Finance råder alltid sträng sekretess och tidspress. Man undrar 

varför? 

Företagets samarbetspartners presenterar sig själva och visar sedan en reklam-/mässvideo på 

några minuter om sina affärsidéer och vad som gör respektive bolag bäst i sin bransch. 

Intressant var att avtalet med Vattenfall enbart handlar om drift och teknik på anläggningen, inte 

alls om kraftförsörjningen. Men i grunden framkom inget nytt alls på mötet, trots fina 

presentationer. 

Jag har under juli pratat med ett antal branschkunniga personer, där ingen kan förstå vem som 

skulle ta risken att gå in i detta projekt utan möjlighet att byta (släppa ut) delar av vattnet i 

odlingen. Dessa personer har djup kunskap om laxodling samt kunskaper om vattenrening och om 

biokemi. Hela projektets idé bygger på noll utsläpp till havet. 
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Samtliga sakkunniga som jag har pratat med sågar helt möjligheten att klara en anläggning med 

noll utsläpp om laxen ska kunna överleva över tid. En biokemist, med specialitet inom 

vattenrening, sa att i teorin, med enorm energiåtgång, skulle det kanske vara möjligt, men han kan 

inte riktigt se hur det skulle gå till.  

Ingenstans har heller detta testats enligt Quality Salmon själva. Med denna teknik ska man alltså 

bygga världens största laxodling och få andra att satsa bortåt 20 miljarder. 

Jag är mycket tveksam till projektet baserat på all den fakta jag har. Det kan såklart vara så att 

företaget har en hemlig anläggning där metoden prövas, men innan detta har presenterats 

kommer jag att fortsätta ifrågasätta den tekniska lösningen i anläggningen och möjligheten att 

kunna odla helt utan utsläpp. 

Hela projektets bas lanserades som ett projekt med Aqua Maof, ett isreliskt företag som är ledande 

på odling i slutna system. Inget avtal har redovisats med dem. Vid min första kontakt med Aqua 

Maof skriver de citat: “Yes we have been mentioned in the big Sotenæs project in Sweden”. När jag 

ställer följdfrågor hänvisar de till Quality Salmon. 

Nu när man nu samlar nästan alla sina partners så undrar i varje fall jag varför den viktigaste 

leverantören för odlingstekniken inte är med? 

Inget tyder på att det finns ett avtal med det företag som ska bidra med tekniken för odling. Ingen 

entreprenör för själva odlingen finns och ingen finansiering är på plats. Detta vittnar inte minst 

den senaste veckans fastställande hos kronofogden om. 

Jag är absolut ingen motståndare till att industrin i Sotenäs utvecklas. Men jag är motståndare till 

slöseri med resurser och skattepengar. Jag hoppas för skattebetalarnas skull att jag har fel. 

Mikael Andersson 

entreprenör och oberoende ledamot i kommunfullmäktige i Sotenäs. 


